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PLANERAR DU ATT BILDA FAMILJ?
Många företagare som planerar att bilda familj funderar över sin försörjning
under föräldraledigheten. Du kanske har frågor om hur du ska säkra företagets
framtida verksamhet, och vilka förmåner du som företagare kan få under föräldraledigheten. Med omsorgsfull planering kan du vara föräldraledig utan att behöva
oroa dig. I den här broschyren har vi sammanställt tips som hjälper dig att
förbereda dig inför den kommande föräldraledigheten.

FÖPL-ARBETSINKOMSTEN
PÅVERKAR FÖRÄLDRAPENNINGEN
• Innan du blir föräldraledig ska du ansöka

om föräldradagpenning hos FPA.
• Föräldradagpenningen fastställs enligt

årsinkomsten som uträknas utifrån en
granskningsperiod på 12 kalendermånader.
• För företagare grundar sig beloppet på den ar-

betsinkomst som fastställts för FöPL-försäkringen.
• Granskningsperioden är de 12 kalendermåna-

der som föregår den kalendermånad då rätten
till dagpenning börjar.
Exempel:
• Rätten till föräldradagpenning

börjar 15.6.2021.

• FöPL-arbetsinkomsten

påverkar den framtida
pensionen och FöPL-försäkringsavgiftens belopp
samt många förmåner: föräldradagpenning, sjukdagpenning,
invalidpension,
•
arbetslöshetsskydd samt
familjepension. Kontrollera
med vår FöPL-räknare hur
din FöPL-arbetsinkomst påverkar din sociala trygghet
som företagare.

• Granskningsperioden är då

1.5.2020–30.4.2021.
• Om FöPL-arbetsinkomsten har ändrats under

de 12 månader som granskas beaktas den
genomsnittliga inkomsten.
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GÅ TILL FÖPL-RÄKNAREN
www.elo.fi/
fopl-raknare

TÄNK OCKSÅ PÅ DET HÄR
• Det är bra att reda ut förmånerna redan i god

tid före föräldraledigheten ska börja.
• Föräldradagpenningen bestäms utifrån års-

inkomsten, som för företagare grundar sig på
den fastställda FöPL-arbetsinkomsten.
• Det är viktigt att planera hur affärsverksamheten

ska fortsätta under föräldraledigheten:
• Tänk efter om du har för avsikt att arbeta

under föräldraledigheten.
• Rullar verksamheten på med dina nuvarande

medarbetare eller behöver du anställa flera?
• Se till att företagets ekonomiska resurser räcker

till för att säkra verksamhetens kontinuitet.
Behöver du till exempel finansiering eller lån?
• Det finns också möjlighet att minska på affärs-

verksamheten eller avbryta den under föräldraledigheten.
• Planera med din partner huruvida ni ska hålla

föräldraledighet samtidigt.

• Man kan bli mamma-

ledig 30–50 vardagar
före beräknat födelsedatum och moderskapspenning betalas för 105 vardagar.
Under pappaledigheten betalas faderskapspenning för
högst 54 vardagar,
varav pappan kan vara
hemma samtidigt med
mamman i 18 dagar.
• Om du inte arbetar

under familjeledigheten kan du avsluta din
FöPL-försäkring. Kom
i så fall ihåg att ansöka om en ny försäkring
när du återvänder till
jobbet.
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TÄNKER DU ARBETA UNDER
FÖRÄLDRALEDIGHETEN?
• För en företagare finns också möjligheten att arbeta åtminstone

deltid under föräldraledigheten.
• Om du arbetar så mycket att inkomsterna överstiger den nedre

gränsen för FöPL-arbetsinkomsten måste FöPL-försäkringen hållas
i kraft. Det kan vara på sin plats att justera FöPL-arbetsinkomsten
så att den motsvarar din arbetsinsats.
• Om du arbetar mindre eller inte alls kan du avsluta FöPL-försäkringen

under föräldraledigheten.

TILLBAKA FRÅN FÖRÄLDRALEDIGHETEN
• Det kan kännas nervöst att återgå

till jobbet efter föräldraledigheten
och det kan vara en utmaning att
få arbetsvardagen att passa ihop
med dagvården och det lilla barnets behov. Å andra sidan kan du
ha fått många nya tankar under
föräldraledigheten och du återvänder kanske till arbetet med mycket
inspiration och energi.
• Om du har avslutat din FöPL-för-

säkring under föräldraledigheten
ska du komma ihåg att ansöka
om en ny försäkring när du börjar
jobba igen.
• Om din FöPL-försäkring har varit

i kraft under din föräldraledighet
är det bra att justera FöPL-arbetsinkomsten så att den motsvarar
din arbetsinsats.
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MINNESLISTA
• Börja planera föräldraledigheten i god tid
• Tänk över hur din affärsverksamhet ska fortsätta under föräldraledigheten
• Se till att din FöPL-försäkring och arbetsinkomsten är uppdaterade
• Kontrollera de senaste uppgifterna om förmånerna hos FPA

LÄNKAR
Behöver du mer information om föräldraledigheten?
Läs mer på Elos webbplats:
• FöPL-försäkring 2021

https://www.elo.fi/?sc_lang=sv-se

• FPA:s dagpenning fastställs på nytt sätt,

känner du till reformen?
https://www.elo.fi/nyheter/2019/fpas-sjukdagpenning-och-foraldradagpenning-faststalls-pa-nytt-satt-from-112020?sc_lang=sv-se

• Så här påverkar FöPL-försäkringen din föräldra-

penning och tryggar familjens framtid
https://www.elo.fi/elomedia---bloggar-och-articlar/2020/sa-paverkar-fopl-forsakringen-din-foraldradagpenning-och-tryggar-framtiden-for-din-familj?sc_lang=sv-se

Testa med hjälp av räknaren hur FöPL-arbetsinkomsten
påverkar din sociala trygghet och din försäkringsavgift
• https://www.elo.fi/foretagare/fopl-raknare?sc_lang=sv-se
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Vi hjälper dig i ärenden
relaterade till FöPL-försäkring
på webben och per telefon.
Välkommen till www.elo.fi
Ring oss i ArPL- och
FöPL-ärenden på telefon
020 694 744
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